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THÔNG BÁO 

V/v triển khai tiêm vắc xin đợt 9 năm 2021 trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Văn bản số 1923/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên về điều chỉnh đối tượng, vắc xin, vật tư tại kế hoạch số 203/KH-SYT 

ngày 11/10/2021 của Sở Y tế. 

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn Điện Biên Đông năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông thông báo đến BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 các cấp, các cơ quan, đơn vị, Trạm Y tế các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện lịch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 9 trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Từ ngày 29-30/10/2021 (bắt đầu từ: 07 giờ 00 phút, ngày 29/10/2021) 

triển khai tiêm vắc xin Pfzer. 

- Từ ngày 01-02/11/2021 (bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 01/11/2021) 

triển khai tiêm vắc xin Verocell. 

2. Địa điểm: Tổ chức tiêm tại 9 điểm, cụ thể như sau: 

TT Điểm tiêm Cụm, xã 

Đối tượng tiêm 

vắc xin 

Ghi 

chú 

Pfzer Verocell  

1 TYT Na Son 

Nhân dân xã Na Son và 

các cơ quan đóng trên 

địa bàn xã 

48 0 

 

2 TYT Phì Nhừ 

Nhân dân xã Phì Nhừ và 

các cơ quan đóng trên 

địa bàn xã 

204 200 

 

3 TYT Keo Lôm Nhân dân xã Keo Lôm 

và các cơ quan đóng 
198 300  



trên địa bàn xã 

4 
TYT Mường 

Luân 

Nhân dân xã Mường 

Luân và các cơ quan 

đóng trên địa bàn xã 

96 0 

 

5 TYT Luân Giói 

Nhân dân xã Luân Giói  

và các cơ quan đóng 

trên địa bàn xã 

108 0 

 

6 TYT Xa Dung 

Nhân dân xã Xa Dung  

và các cơ quan đóng 

trên địa bàn xã 

0 300 

 

7 TYT Pu Nhi 

Nhân dân xã Pu Nhi và 

các cơ quan đóng trên 

địa bàn xã 

0 100 

 

8 TYT Nong U 

Nhân dân xã Nong U và 

các cơ quan đóng trên 

địa bàn xã 

0 90 

 

9 TYT Chiềng Sơ 

Nhân dân xã Chiềng Sơ  

và các cơ quan đóng 

trên địa bàn xã 

0 100 

 

Tổng  654 1.090  

II. LOẠI VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG TIÊM.  

1. Loại vắc xin, số lượng: 

- Vắc xin Pfzer: 

 + Nước sản xuất: Mỹ. 

 + Số lượng được cấp: 654 liều. 

- Vắc xin Verocell: 

+ Nước sản xuất: Trung Quốc. 

+ Số lượng vắc xin được cấp: 1.090 liều. 

2. Đối tượng tiêm: Tiêm mũi 1 cho những người chưa được tiêm (có 

danh sách chi tiết kèm theo). 

Lưu ý: Tất cả các đối tượng khi đi tiêm phòng COVID-19 mang theo 

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế để bổ sung 

các thông tin còn thiếu. 



Trên đây là Thông báo của UBND huyện Điện Biên Đông về triển khai 

tiêm vắc xin đợt 9 năm 2021. Nhận được Thông báo này UBND huyện đề nghị 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp, các cơ quan, đơn vị, Trạm Y tế 

các xã thông báo đến các cá nhân biết, chủ động đến các điểm tiêm đúng thời 

gian, địa điểm. Trong quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc 

liên hệ Bs Vừ A Câu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (SĐT: 0868565003) 

hoặc Y sĩ Lò Văn Hồng, Trưởng khoa Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS 

(SĐT: 0354256499)./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh-Truyền 

hình huyện (tuyên truyền); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tăng 

 


		huyendienbiendong@dienbien.gov.vn
	2021-10-29T09:37:21+0700




